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 ناقش مجلس إدارة اللجنة األولمبية اليمنية في اجتماعه السبت برئاسة عبدالرحمن األكوع آليات رفع كفاءة 
النشاط الرياضي واإلعداد الجيد للمنتخبات الرياضية الوطنية.وأكد األكوع على أهمية إعداد الئحة واضحة 
للمشاركات الخارجية، وعدم التساهل في المشاركات الخارجية دون وضع ضوابط تحمي سمعة المنتخبات 
الوطنية خارجيًا، وتحقق النتائج المرجوة.. مشددًا على ضرورة فتح األندية الرياضية لجميع الشباب لممارسة النشاطات 
الرياضية والبدنية والثقافية واالجتماعية، وبما يساهم في حماية هؤالء الشباب من االنحراف واالرتماء في أحضان الغلو 
والتطرف واإلرهاب..وناقشت اللجنة عددًا من المواضيع منها االعداد للدورة العربية الثانية عشر بالدوحة 2011م، 

وتقاريرها المالية ونشاطها للعام المنصرم والعام القادم.

تطوير الرياضة وإعداد المنتخبات أمام اللجنة األولمبية

كأس  بطولة  ء  نتها ا بعد   
الخليج في نسختها الـ20 والتي 
استضافتها بالدنا وخرج منها 
منتخبنا خالي الوفاض بدون حمص 
من مولدها.. توجهت أقالم النقد البناء 
بشكل موضوعي ومبرر نحو اتحاد 
عام كرة القدم كونه المسؤول األول 
واألخير عن ذلــك االخفاق العريض 
رغم كل االمكانات الرسمية والشعبية 
والمادية التي توافرت له على نحو غير 
مسبوق، إاّل أن رئيس اتحاد اللعبة لم 
يتقبل النقد بصدر رحب بل خرج عن 

الروح الرياضية .
اليوم وبعد مرور حوالي شهرين من 
ذلك الحدث نجد كل الشواهد تؤكد 
عدم نية االتحاد بتصحيح االختالالت 
واالعوجاجات والتخطيط للمستقبل 
القريب والبعيد وبما يساعد ويساهم 
على تطوير هذا المنشط الرياضي 

الحيوي واألكثر شعبية في بالدنا.
انــظــروا.. مثاًل بعد انتهاء خليجي 
20 تم االستغناء عن المدرب الخبير 
استريشكو، لكن حتى اللحظة لم ينجح 
االتحاد في إيجاد البديل واإلعالن عن 
ذلك وسط تضارب واضح حول المدرب 
رابــح سعدان بين أعضاء االتحادات 
حتي اللحظة وكان المدرب الجزائري 
سيتولى قيادة هيئة األركــان وليس 

اإلدارة الفنية لمنتخبنا الوطني.
وفوق هذا وذاك ظل منتخبنا األول 
لكرة القدم ومنذ خليجي 20 خارج 
الخدمة وبدون عمل بعد أن تم ترسيح 
كل عناصره وكان البلد اليوجد فيها 
مدربون وطنيون يقومون بالمهمة 
ويواصلون  لقادمة  ا لالستحقاقات 
مرحلة المدرب السابق استريشكو 
لقادمة  ا قات  لالستحقا د  لالستعدا
أو حتى يكون فــي حالة الجاهزية 
واالستمرارية لتسهيل مهمة المدرب 
ــقــادم.. لكن ذلــك لم يحدث حتى  ال
اللحظة..ال نريد الخوض في تفاصيل 
مريرة لتأكيد فشل اتحاد كرة القدم في 
القيام بمهامه ولعب دوره كما ال نريد 
هنا الكشف عن الكثير من السلبيات 
واألخطاء والعشوائية التي يسير عليها 
وال الخالفات والتفكك بين أعضائه التي 
يعيشها في الوقت الراهن.. فال نخال 
»القارئ« العزيز في حاجة لذلك حتى 

يتأكد من فشل هذا االتحاد.
لكن بالمقابل ودون اسهاب نقول 
إن بقاء التــحــاد علي حالته يشكل 
خطرًا شديدًا على كرة القدم ويهدد 
حاضرها ومستقبلها معًا.. وهو األمر 
الــذي يستوجب من عقالء هذا البلد 
والمعنيين منهم على وجه الخصوص 
التفكير الجاد في البحث عن مخرج 
قبل أن يقع الفأس على الرأس ويزداد 
الطين بــلــه.. هــذا إذا كــان يهمهم 
أساسًا لكرة القدم اليمنية.. حاضرها 

ومستقبلها.

القدم على شفى الهاوية

  عبدالفتاح االزهري

ومن النتائج الالفتة كان الفوز األول لوحدة صنعاء 
في البطولة والذي انتزعه من شباب البيضاء على 
ملعب االخير وبهدفين دون رد، لكن ذلك لم يشفع 
لوحدة صنعاء، مغادرة المركز األخير الذي يقبع فيه 
بخمس نقاط فقط، وتراجع شباب البيضاء للمركز 
التاسع برصيد )9( نقاط.وفي الوقت الذي واصل 
فيه فريق حسان صحوته وعروضه الجيدة واصل 
أهلي صنعاء عروضه السيئة وتراجعه بخسارته في 
أبين أمام حسان بهدف دون مقابل استطاع بها الفائز 
الصعود الى المركز العاشر بعشر نقاط وتراجع أهلي 
صنعاء الى المركز الثاني عشر بعد توقف رصيده 

عند )7( نقاط فقط.
وأعلن صقر تعز عن نفسه بقوة بعد أن سجل فوزًا 
عريضًا على ضيفه شعب حضرموت بخمسة أهداف 
نظيفة وضعت الصقر في المركز الثامن برصيد 
)12( نقطة خلف شعب حضرموت صاحب المركز 
السابع بفارق نقطتين. وأضاف شعب صنعاء نقطتين 
غاليتين لرصيده بفوزه المستحق على شعب إب 
بهدفين دون مقابل لتضع الشعب الصنعاني في 
المركز الثالث برصيد )16( نقطة متساويًا مع الهالل 
وخلف المتصدر بنقطتين فقط.. بينما ظل الشعب 
اإلبي على رصيده )14( نقطة في المركز السادس.
وفــي المباريات االخــرى فقد التالل المتصدر 
نقطتين غاليتين بتعادله أمام مستضيفه العروبة 
بهدفين لمثلهما لتضييق الفارق بينه ومالحقيه 
الى نقطتين فقط ليضع صدارته في خانة التهديد 
في الجوالت القادمة خاصة ان التالل تراجع مستواه 
ونتائجه خالل األسابيع الماضية.. ووضعت هذه 
النتيجة العروبة في المركز الرابع برصيد )15( 
نقطة بفارق ثالثة نقاط فقط عن التالل المتصدر، 

وفي المباراة االخيرة فاز اتحاد 
إب على ضيفه أهلي تعز بهدف 
وحيد تقدم بها الفائز الى المركز 
15( نقطة،  الخامس برصيد )
بينما بقي أهلي تعز في منطقة 

الخطر في المركز الحادي عشر 
برصيد )7( نقاط متساويًا بها 

مع أهلي صنعاء والرشيد في 
المراكز الثالثة قبل األخير 

وحدة صنعاء.
الجولة العاشرة

ــــدوري  ــأنــف ال ويــســت
مسيرته يومي الخميس 

ـــــي والـــجـــمـــعـــة  ف
ــه  ــوع ــب شر اس لعا ا

بأبرز وأهم 
ــات  ــاري ــمــب ال

ـــالل  ـــه ـــن ال ـــي ب
والتالل على ملعب 

تجمع  كونها  االول 
ومالحقه،  لمتصدر  ا
ل  لهال ا ر  و بمقد حيث 

انتزاع الصدارة ألول مرة في 
حالة فوزه كونه خلف التالل بفارق نقطتين فقط، 
بينما خسارته ستعمد صدارة التالل بفارق مريح، 
في حين التعادل يتيح الفرصة لشعب صنعاء اعتالء 

الصدارة في حالة فوزه على أهلي صنعاء.
 وفي المباريات االخرى يلتقي وحدة صنعاء العروبة 
ويستضيف الصقر حسان أبين، ويحل شباب البيضاء 
ضيفًا على شعب إب ويلتقي أهلي تعز والرشيد على 

ملعب األول وتختتم الجولة 
شعب  يجمع  ء  بــلــقــا
حضرموت وضيفه 

اتحاد إب.
مباريات األسبوع 

الـ)10(
ــــــــــدة  صنعاء * العروبةوح

الصقر * حسان
الهالل * التالل

شعب إب * شباب البيضاء
أهلي تعز * الرشيد

أهلي صنعاء * شعب صنعاء

شعب حضرموت * اتحاد إب
الترتيب حتى الجولة الـ)9(

1- التالل 18
2- الهالل 16

3- شعب صنعاء 16
4- العروبة 15

5- اتحاد إب 15
6- شعب إب 14

7- شعب حضرموت 14
8- الصقر 12

9- شباب البيضاء 10

10- حسان 10
11- أهلي تعز 7

12- أهلي صنعاء 7
13- الرشيد 7

14- وحدة صنعاء 5
قائمة الهدافين

- تافيستا التالل 8
- المي التالل 5

- برهانو الهالل 4
- يوردانوس الصقر4

- البعداني شعب صنعاء  4

 تواصلت بطولة دوري الدرجة األولى لكرة القدم في 
اسبوعه التاسع بنتائج متباينة لم تشهد معها مراكز 
المقدمة أي تغييرات حيث ظل التالل متصدرًا رغم تعادله 
مع العروبة، لكن بات الفارق بينه والهالل صاحب المركز الثاني 
ضيقًا حرجًا وبنقطتين فقط وذلك بتعادل الهالل الذي انتزعه من 

أمام الرشيد في تعز بهدف لمثله.

يكمل الجاهزية لبطولة الشطرنج يستنجد برئيس الجمهورية
آسيا يف ميانما اسامة الشرعبي

 ما إن تجمعك لحظة عابرة بالعب 
من أبطال الشطرنج من األساتذة 
الكثير من  لليمن  لــذيــن حققوا  ا
االنــجــازات على المحافل الدولية 
واالقليمية التي ترفع الرأس، حتى يفاجئك 
بشكوى تعتصر ألمًا وحزنًا وأسى على ما آلت 
إليه األوضاع في أضابير هذه اللعبة الراقية 
وطاولتها التي ال يجلس عليها إاّل األذكياء في 
اليمن أو حول العالم.تلك الشكاوى المريرة من 
أهل الشطرنج تفصح بجد عن وجود عصابة 
ال عالقة لها بلعبة النبالء التي برع فيها أهل 
اليمن.. هذه العصابة أحالت االتحاد واللعبة 
إلى ملكية خاصة بها تعيث فيها فسادًا وتحارب 
الجميع قدامى وجددًا من المبدعين والالعبين 
األبطال وتضع أمامهم المتاريس والعراقيل 
وتقتلهم في المهد.. دون اكتراث حتى وإن كان 
ذلك على حساب الوطن والشعب وعلى حساب 
أجمل وأروع لعبة ومنشط برع فيها أهل اليمن.
وبعيدًا عن أي تجني على طرف من األطراف 
فإننا نطالب هنا فقط من جهات االختصاص 
العليا االستماع ألهل الشطرنج خاصة الالعبين 

األساتذة والدوليين عن حقيقة ما يدور من 
تلك العصابة لمحاربة اإلبداع واالنجاز والتميز 

الذي يصنعونه.. والبعض منهم ومن 
فرض األمل أكدوا للصحيفة أن 

ال أمل لديهم سوى أن تصل 
قضية الشطرنج إلى فخامة 
رئيس الجمهورية مباشرة.. 
عندها فقط سيكون هناك 
ــض.. وعندها  ــري ــل ع أم

فقط سيكون هناك أمل 
وأمل عريض بعودة الرقع 

ـــى ميدانها  والــفــرســان إل
ــازات  ــج ومــواصــلــة حصد االن

والدولية  لقارية  ا والبطوالت 
كما اثبت فرسان الشطرنج في 

الكثير من المنافسات السابقة التي 
وضعتهم في مقدمة من يحققون 

الــبــطــوالت والميداليات على 
المحافل  ألوانها في  مختلف 

أكثر  واالقليمية  لــدولــيــة  ا
من غيرهم في المناشط 

الرياضية األخرى.

واصل العبو التنس األرضي غسان  
العنسي وسمير سند وشيماء العلفي 
معسكرهم المغلق بصنعاء والذي 
يستمر لمدة عشرة أيام استعدادًا 
آسيا  بطولة  فــي  للمشاركة 
الــدولــيــة فــي دولــة ميانمار 
خالل الفترة 22 يناير وحتى 4 
فبراير 2011م، وذلك بعد أن 
تأهلوا عبر التصفيات عن غرب 
آسيا في سوريا وحصلوا على 
المراكز المؤهلة للنهائيات..وأكد 
أمين عام اتحاد التنس واالسكواش نبيل 
مهدي عن جاهزية الفريق المشارك في النهائيات 
اآلسيوية والتي اصبحت مطمئنة خاصة بعد االستعدادات 
المكثفة والجادة لالعبين خالل فترة اإلعداد الطويلة التي 
خضعوا لها بعد بطولة غرب آسيا في سوريا.. مؤكدًا على 
جاهزية الالعبين على تحقيق نتائج باهرة تشرف اليمن 

في هذه البطولة القارية الكبيرة.

الهالل يهدد صدارة التالل وشعب صنعاء يتربص بهما

حسان يتقدم وأهلي ووحدة صنعاء في دائرة الخطر

كأس آسيا 2011 يدخل مرحلة الحسم
اليوم..اليابان واألردن وسوريا 

يتنافسون على بطاقتين
اليوم تحسم المجموعة الثانية بطاقتي التأهل 
إلى الدور الثاني والتي انحصرت بين ثالثة منتخبات 
اليابان )4( نقاط واألردن )4( نقاط وسوريا )3( 
نقاط، بعد أن غادر  المنتخب السعودي بدون نقاط.

وتجمع مباريات اليوم سوريا مع األردن في مباراة 
كأس قائمة بذاتها ثم تواجه اليابان السعودية في 

المباراة الثانية والتي التخلو للياباني من صعوبة.
العراق واإلمارات تحافظان 

على آمالهما
> استعاد المنتخب العراقي لكرة القدم توازنه 
وجدد آماله في الدفاع عن لقبه اآلسيوي بفوز ثمين 
وصعب على نظيره االماراتي 1 / صفر )السبت( في 
الجولة الثانية من المجموعة الثانية، وأحرز العراقي 
أول ثالثة نقاط بعد ما خسر 2 / 1 من المنتخب 
االيراني، وأصبح الفريق بحاجة الى الفوز بأية نتيجة 

في مباراته االخيرة أمام كوريا الشمالية.
 وبــدوره تجمد رصيد المنتخب اإلماراتي عند 

نقطة واحدة بتعادله السلبي في مباراته االولى 
أمام كوريا الشمالية، وأصبح اإلماراتي بحاجة الى 
الفوز على إيران من أجل التأهل بشرط تعثر العراق 

أمام كوريا الشمالية.
قطر وأوزباكستان إلى 

الدور الثاني
عن المجموعة األولى تأهل منتخبا أوزباكستان 
وقطر إلى دور الثمانية بعد تعادل األولى )أمس( 
بذلك  لتحصد  لمثلهما  بهدفين  الصين  ــام  م أ
أوزباكستان النقطة السابعة التي وضعتها على 
رأس المجموعة، وجاء تأهل القطري في البطولة 
التي يقيمها على أرضه بعد فوزه العريض على 
شقيقه الكويتي بثالثة أهــداف دون رد وتصل 
بذلك إلى النقطة السادسة التي وضعتها ثانيًا في 

المجموعة ومرافقة األوزبكي.
وبتلك النتائج تغادر الصين برصيد )4( نقاط من 
الدور األول كمفاجأة كبيرة في البطولة وترافقها 
الكويت بدون رصيد مخيبة بذلك آمال جماهيرها 

في هذه البطولة.

حزن كويتي
أصيبت الجماهير الكويتية بخيبة أمل عريضة 
وحزن كبير جراء خروج منتخبها الوطني من كأس 
آسيا من الدور األول وبصورة مذلة وبدون نقاط بعد 
هزيمة األزرق في مبارياته الثالث أمام الصين صفر 
/ 2 وأمام أوزبكستان 1 / 2 ثم أمام قطر صفر/ 3، 
وعبرت الجماهير الكويتية في الفضائيات ومواقع 
االنترنت عن حزنها وألمها لهذه النتائج المخيبة 

آلمالهم.
السعودي سقوط

 غير مسبوق
عم الحزن وسط الجماهير السعودية جراء خروج 
منتخبهم غير المسبوق من الدور األول وبهزيمتين 
متتاليتين أمام سوريا واألردن، األمر الذي انعكس 
على الشارع السعودي الشعبي الــذي عبر عن 
سخطه والرسمي الذي بدأ بخطوات عاجلة للعالج 
والمتصاص غضب الجماهير تمثلت في إقالة 
قيادات عليا في االتحاد السعودي ومدرب المنتخب 
وجهازه الفني ومدير المنتخب وغيرهم من األطراف 

المحيطة باألخضر السعودي.

ألف مبروك التخرج
نتقدم بأحر التهاني و التبريكات إلى

 املالزم الثاني/ يحيى عبدالرحمن املحويتي
بمناسبة تخرجه من كلية سانت هرست األكاديمية الملكية 

البريطانية..ونتمنى من اهلل له دوام التقدم والنجاح..

المهنئون:
حميد محمد الكحالني- غمدان محمد الكحالني
 معين محمد الكحالني- سام محمد الكحالني
عسير محمد الكحالني- أمين محمد الكحالني

العقيد ركن طيار/ يحيى راجع أبو نشطان
الشيخ/ عنتر بن راجح أبو نشطان

الشيخ/ محمد علي حسين راشد - الرائد/ حميد وحيش
محمد أنعم 

  وجميع االهل والصدقاء


